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1 “بيروت نجمتنا”.. حملة إغاثية لدعم المنكوبين في بيروت

بأضرار مادية  المرفأ تسبب  انفجارًا ضخمًا في   2020 الرابع من آب  شهدت مدينة بيروت في 
جسيمة شملت عدة أحياء من المدينة.

العون  وتقديم  للمساعدة  إلنفجار  بعد  األولى  الساعات  منذ  جاهزين  كانوا  جفرا  متطوعو 
إلى جانب الشباب اللبنانيين في إعادة فتح الطرقات وإزالة أثار الركام لمساعدة الناس على 
الفلسطينية  المخيمات  في  الغذائية  الحصص  توزيع  وإدارة  المنكوبة  ألحيائهم  العودة 

.World Central Kitchen  بالتعاون مع
أنتم أيضًا يمكنكم تقديم العون لألشخاص األكثر تضررًا بعد انفجار بيروت، من خالل الرابط:

https://t.co/l6Q06Rl0io
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الظروف االستثنائية التي فرضها انتشار فايروس كورونا في سورية لم تمنع متطوعي جفرا 
من المبادرة إلسعاد األطفال وخلق األجواء اإليجابية التي اعتادو عليها في مراكزنا.

أنشطة عديدة نظمها المتطوعون في المراكز شملت ألعابًا حركية وترفيهية، وبالطبع 
لم ننسى تقديم الهدايا لألطفال.

الفرحة في عيونهم كانت ال توصف.

متطوعو جفرا يشاركون األطفال فرحة العيد



3 برامج جفرا جنوب دمشق مستمرة

يواصل مركز جفرا جنوب دمشق استقبال المستفيدين من برامجه المتنوعة مع مراعاة 
كاملة إلجراءات الوقاية والتباعد اإلجتماعي.

تنوعت األنشطة المقدمة خالل شهر آب بين البرنامج التعليمي لألطفال والشباب والدعم 
النفسي إضافة للورشات والدورات الخاصة بدعم وتمكين النساء والشباب.

تفاصيل أكثر تجدونها على صفحتنا الرسمية في فيسبوك:
https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



4 حصص تعليمية في جرمانا تمهيدًا لعودة المدارس

بدمشق  جرمانا  مخيم  في  جفرا  مركز  قدم  سورية  في  المدارس  إلى  العودة  اقتراب  مع 
بإشراف  الدراسية  المواد  أهم  مراجعة  بهدف  للطالب  التعليمية  الحصص  من  مجموعة 

عدد من األساتذة المختصين.



5 ج عددًا من المستفيدين مركز باب الشمس يخرِّ

في حضور الفت من األصدقاء وأهالي المستفيدين وعلى أنغام الطرب األصيل واألدب تم 
تخريج المشاركين في دورتي الكتابة اإلبداعية “ يال نكتب “ و التصوير الفوتوغرافي اإلحترافي 

في مركز باب الشمس باليونان.
علي  األستاذ  الفلسطيني  والكاتب  المحرر  الحفل  خالل  كرمت  اليونان  في  جفرا  مؤسسة 
مواسي، والفنان السوري حسين البدران على جهودهم التي بذلوها حتى وصل المشاركون 

إلى ما هم عليه اليوم.



6 معسكر تدريبي إلدارة المنظمات غير الحكومية

لكل المهتمين بالعمل اإلنساني تقدم جفرا فرصة هامة للراغبين بامتالك المهارات الالزمة 
لالنضمام إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية ومساعدة المجتمع في االستجابة لحاالت الطوارئ.
معسكر تدريبي مدته 8 أيام سيتعلم خالله المشاركون أساسيات العمل اإلنساني للمنظمات 

غير الحكومية والمبادئ والمعايير الناظمة للعمل.
ببناء  مختصة  تدريب  مراكز  مع  بالتعاون  جفرا  مؤسسة  قبل  من  التدريب  تنفيذ  سيتم 

القدرات الدولية والتدريب.

تفاصيل أكثر في الرابط التالي:
https://www.facebook.com/Jafra.Foundation



زوروا صفحاتنا

https://www.facebook.com/pg/Jafra.Foundation 
https://www.instagram.com/jafra.foundation
https://www.linkedin.com/company/jafra-foundation
https://twitter.com/jafra_sy

